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ข้อแนะน ำในกำรเขียนรำยงำนกำรวจัิยฉบับสมบูรณ์และสรุปย่องำนวจัิย 
 

1. กำรเขียนรำยงำนวจัิยฉบับสมบูรณ์ 
 

1.1 ส่วนประกอบของรำยงำนกำรวจัิย   
 

1. ช่ือโครงการวิจยั และช่ือผูท้  าวจิยั (ภาษาไทย-ภาษาองักฤษ) 
2. บทคดัยอ่ (ภาษาไทย- Abstract ภาษาองักฤษ)  
3. กิตติกรรมประกาศ 
4. สารบญั 
5. สารบญัตาราง 
6. สารบญัภาพ 
7. บทท่ี 1 บทน า 
8. บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 
9. บทท่ี 3 ระเบียบวธีิวจิยั 
10. บทท่ี 4 ผลการวจิยัและวจิารณ์ 
11. บทท่ี 5 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
12. เอกสารอา้งอิง (บรรณานุกรม) 
13. ภาคผนวก  
14. ประวติัผูว้ิจยั 

 
1.2 กำรจัดหน้ำกระดำษของกำรพมิพ์รำยงำน  

ขอบบนเวน้ระยะ 1.5 น้ิว  ขอบซา้ยเวน้ระยะ 1.5 น้ิว 
ขอบล่างเวน้ระยะ 1 น้ิว  ขอบขวาเวน้ระยะ 1 น้ิว 
ขนาดตวัอกัษร 16 พอยต ์แบบอกัษร Angsana New , TH Sarabun New 

 
1.3 กำรจัดหน้ำกระดำษของกำรพมิพ์ปก  

ขอบบนเวน้ระยะ 1.5 น้ิว  ขอบซา้ยเวน้ระยะ 1.5 น้ิว 
ขอบล่างเวน้ระยะ 1 น้ิว  ขอบขวาเวน้ระยะ 1 น้ิว 
ขนาดตวัอกัษร 20 พอยต ์แบบอกัษร Angsana New หรือ TH Sarabun New 
สีของปกเป็นสีแดงเลือดหมู  และตวัหนงัสือเขม้ (Bold)  สีทอง 



  

ตรามหาวทิยาลยัรังสิต (ขนาดกวา้ง 0.6 น้ิว  ยาว 1 น้ิว เป็นสีทอง) 
สันของปกประกอบดว้ย ช่ือโครงการวิจยั ช่ือหวัหนา้โครงการวจิยั (ไม่ตอ้งระบุค า

น าหนา้) และปี พ.ศ. ท่ีไดรั้บทุนวจิยั (ใชเ้ลขอารบิก) 
 

1.4 เอกสำรอ้ำงองิ ใช้ระบบตัวอกัษร โดยเรียงตำมล ำดับอกัษร 
 
2. กำรเขียนบทควำมงำนวจัิย 
 
           2.1ส่วนประกอบของบทควำมงำนวจัิย 

1) ช่ือโครงการวจิยั และ ช่ือผูท้  าวจิยั (ภาษาไทย-ภาษาองักฤษ) 
2) บทคดัยอ่ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เขียนไม่เกิน 15 บรรทดั 
3) ค ารหสั (Key words) มีทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ซ่ึงไม่ควรเกิน 5 ค า 
4) บทน า ประกอบดว้ยความเป็นมา ความส าคญั และวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
5) นิยามค าศพัทเ์ฉพาะ  
6) วธีิด าเนินการวิจยั (Methods) ประกอบดว้ย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง วธีิการไดม้าซ่ึงกลุ่ม

ตวัอยา่ง ขอบเขตของการวจิยั แผนงานและระยะเวลาท าการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั และขั้นตอน
ในการสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใช ้

7) ผลการวจิยั/ผลการศึกษา ถา้เป็นตารางใหเ้ขียนช่ือตารางก ากบัไว ้ท่ีส่วนบนของตาราง ถา้เป็น
รูปภาพใหเ้ขียนช่ือรูปภาพก ากบัไว ้ท่ีส่วนล่างของรูปภาพ 

8) การอภิปรายผล 
9) ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
10) กิตติกรรมประกาศ 
11) บรรณานุกรม 

  
หมายเหตุ: การเขียนอา้งอิงและบรรณานุกรมใหใ้ชรู้ปแบบของ APA (American Psychological Association) 
 
 
 
 
   



  

 
      

   http://rri.rsu.ac.th 

 
 
 
 
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง ขยะและของเสียอนัตราย 
Computer Aided Instruction for Solid Waste and 

Hazardous waste. 

 
 
 

โดย 

ลาวณัย ์  วิจารณ์  

(ใส่ไดไ้ม่เกิน 3 ช่ือ ถา้เกิน 3 ใหใ้ส่ช่ือคนแรกพร้อมระบุ “และคณะ”ในบรรทดัถดัไป) 

 

 

สนบัสนุนทุนวิจยัโดย 
สถาบนัวิจยั 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ประจ าปีการศึกษา 2548  

ตวัอยา่งปกหนา้ 
 

1 นิว้ 

เว้นระยะให้เท่ำกนั 

1.5 นิว้ 

Download ฟอร์มได้ที ่

ตวัอย่ำงที ่1 

1.5 นิว้ 

ปีทีไ่ด้รับทุน 

 



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตวัอย่ำงที ่2 

ลาวัณ
ย์  วิจารณ์

     
ปีกำรศึกษำ 2548 

 

บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
ขยะและของเสียอันตราย 

 

ตวัอยา่งรูปเล่ม 
 

สถำบันวจัิย 

 



  

ย่อหน้า 0.5 น้ิว 

   
 

สายใจ \\ ทองเนียม \\ 2549: \ ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมีต่อการ
อ่าน \\ ภาควชิาภาษาไทย \ คณะศิลปศาสตร์\ มหาวทิยาลยัรังสิต \\ 116 \ หนา้ 

 
 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการอ่านและความคิดเห็น
เร่ืองการส่งเสริมการอ่านของคณะท่ีศึกษาอยูข่องนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือนกัศึกษาจาก 10 คณะ จ านวน 370 คน ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2549 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ตลอดจนข้อเสนอแนะของนักศึกษา แล้วน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของ
ตารางประกอบการบรรยาย 

 
 

ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นขอ้มูลทัว่ไป นกัศึกษา อ่านหนงัสือโดยเฉล่ีย 4.12 วนั ต่อสัปดาห์ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาอ่านหนงัสือโดยเฉล่ีย 30 นาทีต่อคร้ัง ดา้นประเภทของหัวขอ้ท่ีชอบ
อ่าน นกัศึกษาส่วนใหญ่ชอบอ่านข่าวดารามากท่ีสุด และมีจุดมุ่งหมายในการอ่านคือ อ่านเพื่อ
ความบนัเทิง โดยวิธีการอ่าน พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่จะซ้ือหนงัสือมาอ่านเองและมกัจะอ่าน
อยูท่ี่ห้องพกั เม่ือเปรียบเทียบในแต่ละคณะ พบวา่ นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ระบุวา่มีปัญหาใน
การอ่านมากท่ีสุด ด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการอ่าน นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าการอ่านเป็น
ส่ิงจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั และเห็นว่าบะคคลทุกวยัควรอ่านหนังสือ นักศึกษาทุกคณะมี
ความเห็นตรงกนัวา่ การอ่านมีความส าคญัต่อการเรียนการสอนของนกัศึกษามาก มีนกัศึกษา 7 
คณะเห็นวา่ อาจารยผ์ูส้อนมกัสั่งให้นกัศึกษาไปอ่านต าราเรียน นกัศึกษา 4 คณะเห็นวา่ท่ีคณะมี
การเรียนสอนท่ีส่งเสริมการอ่านของนักศึกษา และอาจารยผ์ูส้อนมกัสั่งให้นักศึกษาไปอ่าน
หนงัสืออ่ืนๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากต าราเรียน ดา้นขอ้เสนอแนะของนกัศึกษา พบว่า นกัศึกษา
ส่วนใหญ่เห็นวา่ทางคณะ ฝ่ายหอ้งสมุด และทางมหาวิทยาลยั ควรจดักิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริม
การอ่านของนกัศึกษา 

 
หมำยเหตุ:   เคร่ืองหมาย \ หมายถึง การเวน้วรรค 1 ระยะพิมพ ์

\\ หมายถึง การเวน้วรรค 2 ระยะพิมพ ์
 

1.5 นิว้ 
ตวัอยา่งบทคดัยอ่ไทย 
 

ย่อหน้า 0.5 น้ิว 

เว้นระยะ 2 บรรทัด 

เว้นระยะ 1 บรรทัด 

ตวัอย่ำงที ่3 



  

ย่อหน้า 0.5 น้ิว 

ย่อหน้า 0.5 น้ิว 

          
Saijai \\ Thongneam \\ 2549: \ Opinion of Students of Rangsit University on Reading \\ 
Thai \ Faculty of Liberal Arts \ Rangsit University \\ 116 \ Pages 

 
 
 

 The purposes of this research were: to study the students’ information of reading and 
opinions on faculty reading promotion of the undergraduate students in Rangsit University. 
The sample was 370 students from 10 faculties during the first semester of academic year of 
2006. The data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. The students’ 
comments were presented by frequency distribution. 

 
 

The results of this research were as follows: The duration of time the student read 
were 4.12 days per week and 30 minutes each time. They preferred reading from books and 
reading about movie stars. Their purpose on reading was to entertain themselves and they 
enjoyed reading at their own rooms. Most of the students preferred buying books for reading. 
The students from Faculty of Liberal Arts indicated that they had reading problems. Most of 
the student's thought reading was necessary for their everyday life and people at all age should 
read. The students of all faculty agreed that reading was the most important skill. The students 
from 7 faculties informed that they were assigned to read text books whereas the students 
from 4 faculties were assigned to read external books. The result on the students’ comment 
can be concluded that teaching and learning activities; library management and University 
support should be developed to encourage student’s reading. 

 
 
หมำยเหตุ:   เคร่ืองหมาย \ หมายถึง การเวน้วรรค 1 ระยะพิมพ ์ 

\\ หมายถึง การเวน้วรรค 2 ระยะพิมพ ์
 
 
 

ตวัอยา่งบทคดัยอ่องักฤษ 
 

เว้นระยะ 2 บรรทัด 

เว้นระยะ 1 บรรทัด 

1.5 นิว้ 

ตวัอย่ำงที ่4 



  

 
 

ช่ือเร่ือง (ภำษำไทย) 
ช่ือเร่ือง (ภำษำองักฤษ) 

 
ช่ือ-นามสกุลนกัวจิยัหลกั (ภาษาไทย)1 และ ช่ือนามสกุลผูร่้วมวจิยั (ภาษาไทย)2 

ช่ือ-นามสกุลนกัวจิยัหลกั (ภาษาองักฤษ)1 และ ช่ือนามสกุลผูร่้วมวจิยั (ภาษาองักฤษ)2 

1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภาควิชา…………………… คณะ…….มหาวทิยาลยั………… 
2) อาจารย ์ภาควชิา…………………… คณะ…….มหาวทิยาลยั…………  

Email: author@email.com (อีเมลข์องผูเ้ขียนบทความหลกั) 

 
บทคัดย่อ 

บทคัดย่อภาษาไทยควรเขียนเพียงย่อหน้าเดียว และเขียนไม่เกิน 15 บรรทัด โดยใช้ตัวอักษรแบบ                    
Angsana14 
............................................................................................................................. ....................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................ ............................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................  

 
ค ำส ำคญั : มีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซ่ึงไม่ควรเกิน 5 ค า 

 
ABSTRACT 

The objective of this research……………… บทคดัย่อภาษาองักฤษควรเขียนเพียงยอ่หน้าเดียว และเขียนไม่
เกิน  15 บรรทัด  โดยใช้ตัวอักษรแบบ  Angsana New ขนาด  14  ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................  

 
Keywords: Kaolinite, Durability  
 

 
 

ตวัอยา่งบทความวิจยั 
 



  

1. บทน ำ 
บทความควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 หน้า กระดาษ A4 และไม่เกิน 8 หน้า (รวมรูปภาพและตาราง) ใช้

ตวัอกัษรแบบ Angsana New ขนาด 14 พิมพโ์ดยมีขนาดตามท่ีก าหนดในบทความ รูปภาพประกอบตอ้งเป็นรูปสีขาวด า
ท่ีมีความชดัเจน และมีหมายเลขของรูปพร้อมค าบรรยายก ากบัใตรู้ปทุกรูป  ทั้งน้ีขนาดของรูปจะตอ้งเหมาะสม คือ ไม่
เลก็หรือใหญ่เกินไป และตวัอกัษรในรูปตอ้งอ่านไดช้ดัเจน 

 
 
                                                                
 
 
 
         
 
 
 
                                                                        P                                                                                            
 
 
 
           
 รูปที ่ 1   ช่ือรูป  (ก)  และ รูป (ข)  
 
ส าหรับการอา้งอิงเอกสารท่ีใชใ้นบทความใหใ้ชเ้คร่ืองหมายวงเลบ็ เช่น [1] หรือ [2-4] เป็นตน้ ผูเ้ขียนควรอา้งอิงให้
ครบถว้นเพ่ือใหเ้กียรติต่อแหล่งขอ้มูลอา้งอิงเน้ือหาในบทความควรประกอบดว้ยบทน า เน้ือหาหลกั /ผลการทดสอบ) 
บทสรุป/สรุปและวจิารณ์ผลการทดสอบ กิตติกรรมประกาศ (ถา้มี) และเอกสารอา้งอิง 

 

2. วตัถุประสงค์งำนวจัิย 
2.1 ......................... 
2.2 ......................... 
2.3.......................... 
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(ก) 

 (ข) 



  

3. วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
ประกอบดว้ย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง วธีิการไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง ขอบเขตของการวจิยั แผนงานและ

ระยะเวลาท าการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั และขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์
ขอ้มูล และสถิติท่ีใช ้
 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
ถา้เป็นตารางใหเ้ขียน  ช่ือตารางก ากบัไว ้ท่ีส่วนบนของตาราง ถา้เป็นรูปภาพใหเ้ขียนช่ือรูปภาพก ากบัไว ้ท่ี

ส่วนล่างของรูปภาพ 
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
 

ตำรำงที ่1 ช่ือตาราง 
Head 1 Head Head Head Head 

     
     

 

5. อภิปลำยผลกำรศึกษำ 
เขี ยนสรุปและวิจารณ์แสดงความคิด เห็นต่อผลการศึกษา……………………………………..…..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

6. ข้อเสนอแนะจำกกำรวจัิย 
เป็นการน าเสนอวา่ ถา้จะมีการวจิยัต่อไป  ควรค านึงถึงอะไรบา้ง  หรือควรท าเร่ืองอะไรบา้ง   หรือ ควรจะเพ่ิม

ตวัแปรอะไรบา้ง   ควรปรับปรุงวธีิด าเนินการอยา่งไรเคร่ืองมือในการวจิยัควรใชแ้บบไหน   
ขอ้เสนอแนะ 
1……………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………… 
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